
Kirkeblad for Slemminge-Fjelde- Våbensted-Engestofte Sogne
April - Maj 2023

Sognepræst 
Kenneth Bjørnholt Jacobsen 
Engestoftevej 47, 4990 Sakskøbing
Tlf: 54 77 93 99 
E-mail: KEBJ@KM.DK 
Mandag er fridag
Træffetid kl. 10-12

Formand Slemminge-Fjelde
Anette Watz
Fjelde Bygade 15, 4990 Sakskøbing 
anette.watz@gmail.com 
Tlf. 51 70 53 58 

Formand Vå bensted-Engestofte 
Knud Erik Rasmussen 
Maribovej 129, 4990 Sakskøbing 
ker129@anarki.dk 
Tlf. 40 50 50 25 

Graver Vå bensted-Engestofte
Johnna Bjørn, 
Tlf. 20 74 63 85 

Graver Slemminge-Fjelde
Erling Bruhn Knudsen
Tlf. 20 64 27 16 

Kirkebil
Kan bestilles til alle gudstjenester 
ved henvendelse til Anette Watz 
på  51 70 53 58 eller Knud Erik 
Rasmussen på  40 50 50 25. 

Pastoratets hjemmeside
www.defiresogne-lf.dk

Pastoratets facebookside 
Slemminge Fjelde Våbensted 
Engestofte kirker

Gudstjenester 
April:
  2. Palmesøndag  KJ Slemminge 10.30
  6. Skærtorsdag  KJ Våbensted 17.00
  7. Langfredag  KJ  Engestofte 10.30
  9. Påskedag  KJ Engestofte 09.00
  9. Påskedag  KJ Slemminge 10.30
10. Anden påskedag  KJ Fjelde 10.30
16. 1.s.e. påske  MWH Våbensted 19.00
23. 2.s.e. påske  KJ Engestofte 09.00
23. 2.s.e. påske  KJ Fjelde 10.30
26. Aftensangsgudstjeneste  KJ  Fjelde 19.00
30. Kon� rmation  KJ Våbensted 10.30

Maj:
  5. Bededag  KJ Fjelde 09.00
  5. Bededag  KJ Engestofte 10.30
  7. Kon� rmation  KJ Slemminge 10.30
10. Konventgudstjeneste  KJ Slemminge 18.30
14. 5.s.e. påske  MWH Våbensted 19.00
18. Kristi himmelfart  KJ Engestofte 09.00
18.  Kristi himmelfart 

m. kirkegårdsvandring  KJ  Slemminge 10.30
21. 6.s.e. påske  KJ Våbensted 09.00
21. 6.s.e. påske  KJ Fjelde 10.30
28. Pinsedag  KJ Slemminge 09.00
28. Pinsedag  KJ Våbensted 10.3028. Pinsedag  KJ Våbensted 10.30
29. Anden pinsedag  KJ Fuglsang 11.0029. Anden pinsedag  KJ Fuglsang 11.00

Juni:Juni:
3.  Gudstjeneste ifm. 3.  Gudstjeneste ifm. 

Madens folkemøde  KJ Engestofte 15.30Madens folkemøde  KJ Engestofte 15.30
4. Trinitatis  KJ Fjelde 10.304. Trinitatis  KJ Fjelde 10.30

Palmesøndag 
Påskeugen begynder søndag 2/4 kl 10.30 
med familiegudstjeneste i Slemminge 
kirke, hvor vi denne gang også har konfir-
manddåb. Menighedsrådet byder på efter-
følgende påskefrokost i konfirmandstuen, 
hvor alle er velkommen – maden er gratis. 
Af hensyn til bestilling af mad bedes man 
tilmelde sig senest fredag 24/3 til Anette pr 
sms på 5170 5358.

Skærtorsdag 
Skærtorsdag skal vi høre nærmere om nad-
verens indstiftelse ved aftengudstjenesten 
i Våbensted torsdag 6/4 kl 17. Efter guds-
tjenesten spiser vi påskelam, alternativt 
skinke, med flødekartofler, i præstegården. 
Mad og drikke koster 100kr pr næse, dog 
gratis for børn under 14 år – og for konfir-
manderne. Meld jer til hos Connie senest 
torsdag 30/3 på 2240 9460. 

Langfredag
Intet lys uden mørke. Langfredag er kir-
keårets dunkle dag, hvor Jesus af Nazareth 
blev korsfæstet. Det er mere end svært at 
forstå kristendom uden Langfredag. Så 
kom i Engestofte kirke den dag –  fredag 
7/4 kl 10.30.

Påskedag
Men påskemorgen bryder lyset gennem 
mørket. Kristus er opstanden – det vil vi 
fejre i Fjelde kirke søndag 9/4 kl 9 og i En-
gestofte kl 10.30.

Anden påskedag 
Noget så stort og glædeligt kan vi ikke 
nøjes med at fejre én dag. Anden påske-
dag skal vi igen høre påskeevangeliet, men 
fra en anden vinkel. Det er jo ikke noget, 
man rigtig kan blive færdig med. Det sker i 
Slemminge mandag 10/4 kl 10.30.

Aftensang
Efter en lille pause tager vi igen fat på af-
tensangsgudstjenesterne, hvor vi synger alt 
det, der på stedet ønskes fra Salmebogen 
og Højskolesangbogen. Der er mange, der 

ikke tror om sig selv, at de kan synge, men 
når man synger sammen, får man alligevel 
muligheden – og del i glæden – for at synge 
gør ethvert menneske glad. Kom onsdag 
26/4 kl 19 i Fjelde kirke og syng med.

Konfirmationer 
Søndag 30. april kl 10.30 konfirmeres i 
Våbensted kirke:

Laura Kirstine Frimann Hansen
Caroline Sofie Grandahl Lassen
Emma Freja Maribo Heimann Andersen

Søndag 7. maj kl 10.30 konfirmeres i 
Slemminge kirke:

Malthe Møller Jensen
Lukas Erik Lasko
Mathilde Ditlevsen Smed
Sebastian Pedersen Valbjørn

Bededag
Ind imellem konfirmationerne ligger fre-
dag 5/5 Store Bededag, om hvilket der har 
været megen polemik. Helligdagen afskaf-
fes som bekendt, så vi kan arbejde noget 
mere. I år vil være sidste chance for at fejre 
denne helligdag, så kom af huse og vis, at 
dagen betyder noget. Vi sætter denne dag 
af til eftertanke og bøn kl 9 i Engestofte og 
10.30 i Fjelde kirke.

Konventgudstjeneste
Siden midten af 1800-tallet har man i 
Musse herred haft et konvent for områdets 
præster, hvor man mødes i festlig og faglig 
sammenhæng. Musse Herreds Agtværdige 
Konvent går på skift mellem præsterne, og 
nu er turen kommet til Slemminge kirke. 
Onsdag 10/5 kl 18.30 begynder vi med en 
gudstjeneste, hvor alle er hjertelig velkom-
men – hvorpå præsteskabet trækker over i 
præstegården.

Kirkegårdsvandring
Over en årrække har vi haft kirkegårds-
vandringer på alle vore fire kirkegårde, 
undtagen i Slemminge. Efter diverse hin-

dringer er turen nu kommet til at gå en tur 
på Slemminge kirkegård for at genopfriske 
historier og viden om dem, der ligger til 
hvile. Det finder sted efter gudstjenesten 
Kristi Himmelsfartsdag torsdag 18/5 kl 
10.30. Efter vandringen spiser vi en let 
frokost.

Fuglsang
Anden pinsedag fejres på ny med fælles 
provstigudstjeneste i Fuglsang have. Vi 
håber på godt vejr, så vi kan sidde under 
åben himmel med fuglesang og solskin. 
Kom mandag 29/5 kl 11 og vær med.

Madens folkemøde
Som en del af folkemødet på Engestofte 
gods vil der være gudstjeneste i Engestofte 
kirke lørdag 3/6 kl 15.30. Vi har god grund 
til at takke for, at vi har mad på bordet, og 
måske vil folkemødet minde os om det. I 
Fadervor lyder det som bekendt: giv os i 
dag vort daglige brød – det vil vi naturlig-
vis også bede om ved denne gudstjeneste. 
Desuden er det muligt, at vor lille kirke vil 
lægge rum til andre af folkemødets akti-
viteter, men der må man konsultere pro-
grammet, når det offentliggøres. 

Indsamlingsgudstjeneste
Og så et lille ord i god tid om noget læn-
gere henne i juni. Søndag 18/6 vil vi have 
gudstjeneste i Våbensted kirke – med en 
hel masse aktivitet bagefter. Der vil feks 
være kaffe og kage, hoppeborg, ture op i 
kirketårnet – og ikke mindst bagagerums-
salg på pladsen foran kirken. Kom og åbn 
bagagerummet i din bil for alt det, der er 
tilovers og til salg. Det koster 100kr pr bil, 
som samles ind til julehjælp.

Strikkeklub
Anden mandag i hver måned kl 14-16 
strikkes der i Våbensted præstegård, mens 
der hygges og snakkes! De kommende 
gange er 17/4, 8/5 og 12/6. Enhver er vel-
kommen!


